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'Αριθμός 84 
Ο Π Ε Ρ Ι ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ( Χ Ω Ρ Ι Α ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Δρακόντιες» 
Μ'εματισμένου—Χοιροκοιτίας. 

Ή 'Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος «Δρακόντιες» Ψεματι
σμένου—Χοιροκοιτίας έν τη επαρχία Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνά
μει του άρθρου 17 τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμου 
(έν το ΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή 
εξουσίας, ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν 
συμμορφώσεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημο
σιεύονται έν τή έπιοημω έφημερίδι τής Δημοκρατίας συμφώνως προς 
το άρθρον 19 τοΰ Νόμου : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι τοΰ 'Αρδευτικού 
Τμήματος «Δρακόντιες» Ψεματισμένου—Χοιροκοιτίας Κανονισμοί τοΰ 
1972. 

2. Οί περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ Άρδευτ ικοΰ Τμήματος «Άρ
γάκ ι άρ. 1» τοΰ 1967 (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανονι
σμοί») θεωρούνται ως γενόμενοι υπό τής 'Επιτροπείας τοΰ Άρδευ
τικοΰ Τμήματος «Δρακόντιες» Ψεματισμένου—Χοιροκοιτίας και θά 
έφαρμόζωνται εις το Άρδευτικόν Τμήμα «Δρακόντιες» των χωρίων 
Ψεματισμένου—Χοιροκοιτίας άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι ώς 
εάν εΐχον άντικατασταθή έν αύτοΐς : 

(α) ό ορισμός τής λέξεως ^"Επαρχος» έν τω Κανονισμω 2 διά 
του όρισμοΰ: «"Επαρχος^ σημαίνει τον "Επαρχον τής Ε π α ρ 

χ ίας Λάρνακος' 
(β) αϊ λέξεις « Ά ρ γ ά κ ι άρ. 1» και «Άργάκ ι» οπουδήποτε αδται 

απαντώνται έν αύτοΐς,. διά των λέξεων «Δρακόντιες» και 
Ψεματισμένος—Χοιροκοιτία" 

( γ ) αϊ λέξε.ς «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«τοΰ μηνός Φεβρουαρίου (τετάρτη γραμμή) έν τω Κανο
νισμω 3 δι.ά τών λέξεων 9ήν Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1972» και «τοΰ 
μηνός Δεκεμβρίου»' 

(δ) αϊ λέξεις '«τής 31ης ημέρας τοΰ Μαρτίου» (πρώτη και δευ
τέρα γραμμα ί ) έν τω Κανονισμω 7 διά τών λέξεων «τής 
1ης Ιουλ ίου» ' 

(ε) αϊ λέξεις «Κατά τού^; μήνας Μάρτιον, Άπρίλ ιον και Αΰγου

στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11 διά τών λέξεων 
«Κατά τους μήνας Σεπτέμβριον και Όκτώβριον» ' 

(στ) αϊ λέξεις «1ης 'Απριλίου» (δευτέρα γ ρ α μ μ ή ) έν τή παρα

γ ρ ά φ ω (1) τοΰ Κανονισμού 14 διά τών λέξεων «1ης Σεπτεμ

βρίου». 

Έ γ έ ν ε τ ο τή 3η 'Απριλίου 1972. 
(Υ.Ε. 45/72.) 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείψ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 




